Brigit Kooijman
Journalistieke workshops

INTERVIEWEN MET DURF: INTERVIEWS SCHRIJVEN
Ben je journalist of tekstschrijver met een voorliefde voor het interview, en wil
je daar eigenlijk meer mee doen? Weten hoe je je materiaal tot een verhaal
smeedt dat de lezer van begin tot eind boeit? Een interessant gesprek leidt niet
automatisch tot een goed geschreven interview. Dat vergt schrijfkunst,
creativiteit en denkkracht, maar vooral durf.
Inhoud:
In deze training leer je tips & tricks, de praktische kneepjes van het interviews
schrijven: hoe je je materiaal selecteert, hoe je je tekst opbouwt en de spanning
vasthoudt. Hoe je literaire middelen inzet om tot een sprankelend interview te
komen. Hoe je ervoor zorgt dat de lezer de geïnterviewde ‘hoort’ spreken. Maar
vooral: hoe je gewaagdere, scherpere keuzes maakt. En dus beter schrijft.
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:
● Hoe maak je een keuze uit je gespreksmateriaal?
● Hoe bouw je je tekst op en hou je tot het eind de spanning vast?
● Hoe maak je van een interview een verhaal?
● Welke interviewvormen zijn er, en hoe kies je de juiste?
● Wanneer mag/kun/moet je jezelf als interviewer opvoeren?
● Hoe zet je (literaire) stijlmiddelen in?
● Hoe kun je beeldend schrijven?
● Wat is een goede beginzin?
● Hoe breng je de spreektrant van de geïnterviewde over op papier?
Voor wie?
Voor journalisten, tekstschrijvers en anderen met interview-ambities.
Werkvorm:
‘s Ochtends bespreken we de Gouden Regels van het interviews Schrijven, ‘s

Middags buigen we ons over eerder gemaakte interviews van deelnemers (die
iedereen vooraf krijgt toegestuurd) en maken we op basis daarvan persoonlijke
schrijfopdrachten. Tot slot nemen we het Stappenplan voor het schrijven van
interviews door. Er is veel ruimte voor vragen en individuele adviezen.
Na deze workshop:
● Weet je hoe je stap voor stap te werk kunt gaan bij het schrijven van een
interview.
● Durf je meer tijdens het schrijven, waardoor je interviews beter worden.
● Heb je veel zin om je interviewkwaliteiten verder te gaan ontwikkelen.
Docent:
Deze training wordt gegeven door Brigit Kooijman. Ze maakte de afgelopen
jaar honderden interviews met bekende en onbekende Nederlanders, onder meer
voor de Volkskrant en NRC Handelsblad. Sinds 2010 geeft ze
interviewworkshops en andere journalistieke trainingen.

Praktische informatie:
Datum: 28 februari 2019.
Locatie: Haarlem
Kosten: €225,- (btw nvt). €195,- voor leden van Tekstnet en Auteursbond.
Koffie, thee en lunch inbegrepen.
Maximaal 8 deelnemers
Mail brigitkooijman@gmail.com voor aanmelden of meer info. Of bel:
06-54617802

